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Ta vare på naturen.

Gjesdal Venstre 
2019 – 2023

Gjesdal kommune har en enestående naturkvalitet med mye 
god landbruksjord. Vi må derfor sikre en best mulig samkjøring 
av jordbruk og fritidsbruk og sammen ta vare på naturen, slik 
at også generasjonene etter oss får de samme mulighetene i 
kommunen.

Venstre vil:
 ✔ ikke ha ytterligere utbygginger av vindparker i kommunen 
 ✔ verne om jordbruksjorda i kommunen 
 ✔ sikre at kommunens naturservice beplanter for å verne om 

pollinerende insekter og andre truede arter 
 ✔ minske kommunens bruk av giftsprøyting for ugress og 

heller sikre at mer miljøvennlige alternativer blir brukt 
 ✔ etablere en enklere returordning for jordbruksplast i 

kommunen 
 ✔ at kommunens innkjøp av nye kjøretøy skal være lav-  

eller nullutslippskjøretøy

 ✔Styrke laget rundt lærerne  

 ✔Sikre en tidlig innsats og mer 
forebygging innen rus og psykiatri 

 ✔Jobbe målrettet for god integrering 

Les mer om vår politikk på: 
www.venstre.no/gjesdal

1. Astrid Larsen 

Venstre sine kandidater i Gjesdal.

2. Jeanett Vatne    2000 
3. Knut-Olaf Rusten   1965 
4. Anne Margrethe Vikeså 1969 
5. Asgeir Garvik    1974 
6. Esma Larsen Shabi   2001 
7. Kåre Hjertvik    1952

Tre viktige saker for Gjesdal Venstre: 

Astrid er 51 år gammel og arbeider som frisør 
på Ålgård. Hun er opptatt av psyikisk helse for 
barn og ungdom, samt at Gjesdalskolen skal 
være en god skole for alle.

framtida.På lag med 



Gjesdalskolen skal være et sted der alle trives. Trivsel og ansvar 
for hverandre skal prege hverdagen for alle i skolen, uansett om 
man jobber der eller går i grunnskolen selv. 

Alle har ulike forutsetninger. Vi ønsker et økt fokus på valgfrihet 
i skolen, samt og la læreren bruke mer tid på den faktiske 
undervisningen. Derfor ønsker vi å styrke laget rundt lærerne. 

Venstre vil:
 ✔ forsterke tilbudet av helsesykepleierne de tre første  

leveårene 
 ✔ ha bedre dekning av helsesykepleiere i skolen og tilgang til 

psykolog 
 ✔ styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen 
 ✔ fremme nye og praktiske undervisningsformer i skolen 
 ✔ styrke innholdet i SFO 
 ✔ satse mer på svømmeopplæring i Gjesdalskolen, både for 

nybegynnere og viderekomne 
 ✔ etablere ny svømmehall i kommunen for å øke kapasiteten 

og tilbudet 

Mange trenger hjelp i løpet av livet. Alle i Gjesdal skal 
være trygge på at de får god hjelp når de trenger støtte. 
Gjesdal Venstre vil utvikle fremtidsrettede tjenester 
med et bærekraftig kostnadsnivå for å møte helse- og 
omsorgsutfordringene. 

Venstre vil:
 ✔ sørge for at helse- og omsorgstilbudet er bygget opp 

rundt pasientens behov 
 ✔ styrke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse 
 ✔ hindre utenforskap i samfunnet og sikre god oppvekst og 

levekår for å forebygge rus 
 ✔ styrke lavterskeltilbudet rettet mot barn av rusavhengige 
 ✔ øke tilretteleggingen for å skape innholdsrike dager også 

for de som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet 
 ✔ sikre kommunen teknologi som gjør at eldre som ønsker 

det kan bli boende lenger i eget hjem 
 ✔ støtte tiltak og aktiviteter slik at vi blir et mer  

demensvennlig samfunn 

Gjesdal kommune skal ønske nyetableringer og seriøse aktører 
velkommen i kommunen og videreutvikle sentrum som et 
attraktivt område til å etablere seg. 

Venstre vil:
 ✔ melde kommunen inn i Skape, som erstatning for Jæren 

Produktutvikling
 ✔ arrangere næringslivsdager i samarbeid med kommunen og 

næringslivet for å fremheve muligheter for studenter har i 
kommunen etter fullført utdannelse

 ✔ la kommunen selv sikre flere læreplasser til lærlinger og  
samtidig tilrettelegge for at bedrifter enkelt kan tilby  
læreplasser

 ✔ tilby dagsleie av cellekontorer på Veveriet eller tilsvarende 
kontorfasiliteter for å skape positive arbeidsfellesskap for  
studenter og pendlere som bor i kommunen

 ✔ øke aktivitet for voksne flytninger ved å sikre utdanning og 
tilrettelegging av arbeidsplasser 

Gjesdal kommune er heldige som har utrolig mange frivillige  
lag og organisasjoner som arbeider for gode saker. 

Venstre ønsker at alle frivillige lag skal få drive på egne  
premisser og at kommunen skal bidra til gode arbeidsforhold.
Venstre vil derfor satse på Veveriet, som et sted som kan  
huse mer aktivitet og frivillighet. 

Venstre vil:
 ✔ sikre stabile driftsmidler for Veveriet 
 ✔ videreutvikle Veveriet som en sosial møteplass 
 ✔ skilte turområdene i kommunene endra bedre, slik at 

det blir enklere å dra på tur 

Kultur og frivillighet.

Helse og omsorg.Næring og verdiskaping.

Samferdsel.
Traséen som tidligere utgjorde Ålgårdbanen må 
tas vare på og det må ses på muligheter for 
alternativ utnyttelse av denne. 

Venstre vil:
 ✔ utnytte tidligere Ålgårdbanen til fellesskapets  

beste interesse 
 ✔ Si nei til tunnel mellom Frafjord og Espedal 
 ✔ etablere bedre lokalt buss/trasporttilbud internt på Ålgård 

for å bringe barn, unge og handlende til og fra hjemmet til 
aktiviteter og handel 

 ✔ etablere en sykkel- og gangsti mellom Skurvelia og E39. 

Skole og oppvekst.


